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Ny Finans går i test 
For 10 udvalgte skoler venter der et
spændende forår, idet de udgør
den fokusgruppe, som skal teste
vores nye finansprogram.  

Vi har oplevet en stor interesse for
at blive testskole, og det er vi rigtig
glade for. Testskolerne, bestående
af erfarne som mindre erfarne
brugere, udgør en vigtig del af ud-
viklingsprocessen frem til den
endelige lancering af vores nye
finansprogram. Vi ser frem til for-
årets samarbejde, som kickstartes
den 24. januar på Brogaarden i
Middelfart. Her vil skolerne blive
ført gennem intensive testforløb
godt hjulpet af vores konsulenter
og softwareudviklere. Vores pro-
jektleder Jeanette Stengaard for-
tæller:

”Jeg ser frem til at få skolernes
reaktioner på det nye finansprogram,
og jeg forventer, at fokusgruppen
giver værdifuld respons, som vi kan
tage med hjem og arbejde videre
med”. 

Testskolerne skal udover at mødes
fysisk til test også forvente hjem-
mearbejde igennem forløbet, i takt
med at testforløbet rulles ud hen
over foråret.  

Velkommen til KOMiTs
nyhedsbrev
Kære alle andelshavere
Velkommen til vores nyhedsbrev:
DIT & MIT KOMiT. Vores tanke og
idé med dette nyhedsbrev er, at
holde jer opdateret på de nyeste
projekter, initiativer og udviklingen i
KOMiT. Vi håber, I vil læse med!
 
Samtidig vil jeg også gerne benytte
lejligheden til at ønske jer alle en
rigtig glæde jul samt et godt nytår.
Tak, for samarbejdet her i 2022.
Jeg og hele KOMiT glæder sig til at
fortsætte i 2023.
 
Julehilsner fra
 
Preben Sørensen
KOMiTs administrerende direktør
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... hvis man anvender
fraværsregistrering i ViGGO, så
kan du vikardække timerne? 

Har du brug for en oversigt
over medarbejdernes fravær? 
Vidste du, at det i Løn er muligt
at trække alt det registrerede
fravær ud i Excel? 
Gå i HR > Vælg Rapporter >
Fraværsrapport. Her vælger du
den periode, som du ønsker
udtrækket for og trykker på
“Hent rapport”.

Det skrider fremad med det nye
Skema & Tid-modul 
I ViGGO ser vi ind i et par vinter-
måneder med nye og spændende
projekter på programmet. Som
mange af jer ViGGO-brugere nok
ved, har vi gennem året haft ud-
fordringer med nogle funktioner i
“Skema & Tid”. Udfordringerne
skyldes til dels modulets bagved-
liggende kode, som er gammel og
ustabil. Vi er i gang med at udvikle
en løsning med en ny og stærkere
kode.
 
I starten af det nye år går vi ind i
næste fase, hvor vi kan begynde at
teste det nye system. Som brugere
vil I ikke komme til at mærke den
helt store forskel, da systemet i
store træk kan det samme som før.
Den helt store ændring vil komme
til udtryk i det forbedrede design og
i den optimerede kode. Derudover
vil processerne komme til at køre
langt hurtigere herunder public-
ering.

I januar indleder vi et samarbejde
med 10 udvalgte testskoler, som til-
sammen skal indgå i en fokus-
gruppe, som skal teste og afdække
programmets funktionalitet, bruger-
oplevelse, interaktion og flow. I
samarbejde med testskolerne vil vi
tilrette og optimere programmet, så
I får et mere brugervenligt og stabilt
program at arbejde i. 

TEST!
TEST! 
TEST!
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Nyt finanssprogram kræver en
kontoplanskonvertering 
Som mange sikkert er bekendt med,
arbejder vores udviklingsafdeling, i
tæt samarbejde med KOMiTs konsu-
lenter, på højtryk med udviklingen
af det nye cloudbaserede Finans-
program.  

I forbindelse med lanceringen af det
nye finansprogram vil der blive brug
for en kontoplanskonvertering, så
kontoplanen ude på skolerne spiller
sammen med kontoplanen i det nye
finansprogram.  

For at kunne tilbyde jer en op-
dateret kontoplan, der er i overens-
stemmelse med de gældende regn-
skabsmæssige paradigmer, skal der
ske en konvertering til en ny konto-
plan. 

Det er en vigtig opgave, som alle
skoler skal igennem, før I kan tage
det nye finansprogram i anvendelse,
og vi har tænkt os at holde jer i
hånden hele vejen. Til det formål
har vores udviklere designet et pro-
gram, der kan konvertere jeres
gamle kontoplan til den nye stan-
dard.  

Mange af jer vil selv kunne foretage
konverteringen med hjælp fra kon-
verteringsprogrammet, men til de
brugere der får behov for en ekstra
hånd til opgaven, vil der blive hjælp
at hente i forskellige former. Vi
arbejder med flere scenarier, som
for eksempel kunne være webi-
narer, videovejledninger, skriftlige
vejledninger, fysiske kurser og
naturligvis muligheden for at få
hjælp i vores hotline. Når vi kommer
tættere på lanceringen, vil vi infor-
mere yderligere og åbne for til-
melding til diverse kurser, så vi ved
fælles hjælp får alle skoler sikkert og
trygt i mål med kontoplanskonver-
teringen. 

KOMiTKOMiTD I T &
M I T │ DEC 2022

Sidste frist for lønsupport er
d. 23. december indtil kl.
12.00.

Overføre eventuel restferie
til 2023.
Lønstatistikken sendes
automatisk i
lønprogrammet den 14.
januar.
Husk oprydning/slet poster
efter årsafslutning.
Fil til revisor - søg poster.

Fraværsstatistik til
Danmarks Statistik.

December

 
Januar

 
Februar

Festklædte medarbejdere og
fyldte maver  
Man kan næsten ikke sige decem-
ber måned uden også at sige jule-
frokost.  
Coronaen har de sidste to år
spændt ben for den årlige julefro-
kost, så i år var alt timet og til-
rettelagt til KOMiTs julefrokost.  
 
Dagen startede i vante omgivelser
med julegodter, julemusik og jule-
banko - dog med et twist. Tallene
blev nemlig råbt op af den kække
Drag Queen, Martha Mundgodt, og
hendes grænsesøgende ledsager,
Iver. Efter et par hyggelige timer på
kontoret tog vi videre ind til Odense
by, hvor menuen stod på tradi-
tionel julefrokost, masser af grin og
livemusik. Vi glæder os allerede til
næste år! 

En god gang julerengøring 
I september måned udsendte vi en
brugerundersøgelse, hvor vi under-
søgte jeres generelle tilfredshed
med KOMiT og spurgte ind til, hvad I
ønskede mere af. Her havde mange
af jer et ønske om et webinar. Vi har
sidenhen arbejdet på at realisere
dette ønske, hvilket vi kunne imøde-
komme den 14. december, da vi
afholdt vores første webinar: "Jule-
rengøring i ViGGO". 
 
25 skoler deltog online og blev
vejledt i sletning af gammelt ViGGO-
data. Vores ønske med webinaret
var at gøre brugerne fortrolige med
oprydningen i ViGGO, så de fremad-
rettet kan håndtere skolens data
korrekt i henhold til GDPR-lov-
givningen og sletningen af modul-
og brugerrelateret data i ViGGO.
 
Billetterne til webinaret gik som
varmt brød. Vi valgte derfor at op-
rette et ekstra webinar i "Juleren-
gøring i ViGGO", som finder sted
den 20. december 2022. 
Vi håber, I vil omfavne webinaret
som format, så vi fremover kan nå
ud til langt flere andelshavere og
undervise jer i vores programpakke. 
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16 skoler på VIGGO-workshop
16 skoler fik den 29. og 30. novem-
ber opdateret deres kompetencer i
brugen af VIGGO, da vi inviterede
indenfor på Brogaarden i Middelfart
til kursus i “Skema & Tid”.
  
Kurset blev en blanding af faglige
oplæg fra VIGGO-konsulenterne,
Jannie og Liselotte, og fælles drøft-
elser. Der var selvfølgelig også tid til,
at kursisterne arbejdede med deres
egne data. 

Workshoppen tog fat i emner som
skemalægning, arbejdstid, ansæt-
telser og publicering. Konsulenterne
lægger stor vægt på at tilbyde en
varieret undervisning, hvor der er
fokus på at kursisterne er aktive.
Målet er, at alle kursister tager hjem
med nye forståelser og værktøjer,
der samlet set gør deres arbejde i
VIGGO mere effektivt. Spørgelysten
og nysgerrigheden for at lære nyt
var stor hos deltagerne, og der blev
arbejdet koncentreret i VIGGO i
mange timer. 
 
Arrangementet var henlagt til
skønne Brogaarden i Middelfart,
hvor indkvarteringen, og ikke
mindst det kulinariske, var i særde-
les gode hænder. Vi glæder os
allerede nu til, at vi i foråret kan
tage hul på de næste VIGGO-kurser.
Kort inde i det nye år vil vi infor-
mere mere om nye kurser, indhold
og datoer. 

Fra alle os til alle jer.Fra alle os til alle jer.   
Rigtig glædelig jul.Rigtig glædelig jul.

27. januar
24. februar
29. marts
26. april
26. maj
28. juni
27. juli*

29. august
27. september

27. oktober
28. november

27. december**
 

*Supporten er lukket  fra d.
17. juli - 28. juli grundet

sommerferie
 

**Supporten er lukket
mellem jul og nytår

Deadline forDeadline for
lønkørsler 2023lønkørsler 2023


